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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ІЗ БОРОТЬБИ У
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ФАКУЛЬТЕТІВ
Анотація. Сьогодні перед вищими навчальними закладами, як і перед
школами, стоїть важливе завдання – створення умов для збереження
здоров’я студентів та учнів під час навчання. Принципи оздоровчої
спрямованості фізичного виховання, як правило, конкретизуються у
фізкультурно-оздоровчих технологіях. Втілення здоров’язбережувальних
технологій у навчально-виховний процес набуває першочергового значення.
Основна ідея змін в освіті полягає в об'єднанні досягнень науково-технічного
прогресу з духовним розвитком людини, формуванням її наукового
світогляду, культурним збагаченням.
Ключові слова: студент, навчально-виховний процес, фізичне
виховання, боротьба, здоров’я.
Туряница Иван
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(Киев, Украина)
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО БОРЬБЕ
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ
ФАКУЛЬТЕТОВ
Аннотация. Сегодня перед высшими учебными заведениями, как и
перед школами, стоит важная задача - создание условий для сохранения
здоровья студентов и учащихся при обучении. Принципы оздоровительной
направленности физического воспитания, как правило, конкретизируются в
физкультурно-оздоровительных
технологиях.
Воплощение
здоровьесберегательных технологий в учебно-воспитательный процесс
приобретает первостепенное значение. Основная идея изменений в
образовании заключается в объединении достижений научно-технического
прогресса с духовным развитием человека, формированием ее научного
мировоззрения, культурным обогащением.
Ключевые слова: студент, учебно-воспитательный процесс,
физическое воспитание, борьба, здоровье.
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Ivan Turianytsia
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(Kyiv, Ukraine)
FEATURES OF ORGANIZING AND CONDUCTING CLASSES ON WRESTLING
AT A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION FOR STUDENTS OF DIFFERENT
FACULTIES
Annotation. Today, before higher educational institutions, as well as before
schools, an important task is to create conditions for preserving the health of
students and students in training. Principles of the health-improving orientation of
physical education, as a rule, are specified in the physical culture and health
technologies. The embodiment of the health of the new technologies in the
educational process is of paramount importance. The main idea of changes in
education is to unite the achievements of scientific and technological progress with
the spiritual development of man, the formation of its scientific worldview, cultural
enrichment.
Key words: student, educational process, physical education, fight, health.
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень. Створення
сучасної системи вищої освіти, здатної забезпечити підготовку фахівців, що
відповідають цілям науково-технічного й соціального прогресу –
першочерговий обов'язок професорсько-викладацького складу й основа
наукового потенціалу вищого навчального закладу. Основними вимогами до
сучасного викладача є його фундаментальна наукова підготовка, високий
світоглядний і методичний рівень лекцій і практичних занять, сучасне
педагогічне мислення, загальна культура, моральна чистота й гуманістична
спрямованість діяльності.
Проблема оптимізації навчання посідає одне з перших місць у
педагогіці. Наряду з іншими спортивними дисциплінами, боротьба, згідно
діючого навчального плану, затвердженого МОН молоді і спорту України,
викладається в педагогічних університетах та інститутах і входить до плану
підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури.
Над питаннями підвищення ефективності викладання різних спортивних
дисциплін працює багато фахівців, зокрема розробкою і удосконаленням
методик з боротьби займалися Г. С. Туманян, О.О.Болотов, Є. М. Чумаков,
А. П. Купцов, І. Г. Богдан, П. І. Кривошапкин, Ю. П. Замятин, В. Ф. Бойко,
Г. В. Данько, С.В.Ткаченко.
Мета – обґрунтувати здоров’язбережувальну технологію для
застосування в процесі занять боротьбою студентів вищих навчальних
закладів різних факультетів.
Виклад основного матеріалу. Для сучасної технології підготовки
кваліфікованих фахівців в умовах вищого навчального закладу педагогічного
напрямку при вивченні боротьби характерно поетапне застосування великих
за інтенсивністю та обсягом навантажень при паралельному засвоєнні
елементів техніки боротьби.
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Боротьба це контактний вид спорту, де під час занять студенти
вивчають різні прийоми у стійці та в партері, проводять навчально-тренувальні
сутички, що значно підвищує ризик виникнення травм [2, 3].
Студенти розпочинають заняття з різним рівнем фізичної
підготовленості та спортивної кваліфікації, неоднаковими координаційними
можливостями і це значно ускладнює учбовий процес. За даними статистики
відсоток травм, отриманих студентами у процесі занять боротьбою, значно
вищий, ніж при викладанні інших спортивних дисциплін. І така тенденція
спостерігається в останні роки.
Один з перспективних шляхів подальшого удосконалення методики
викладання спортивної боротьби у вищих навчальних закладах пов'язаний з
розробкою більш ефективних засобів і методів контролю за станом здоров’я
студентів під час занять.
Кожна професія передбачає набір необхідних особистісних якостей, які
інтегруючись у структурі особистості, створюють той чи інший рівень її
професійної культури. Специфіка ж професійної культури визначається
головним чином своєрідністю діяльності, широким спектром функцій,
компетенції, що покладаються на фахівця [5].
Навчальний процес у вищій школі може бути представлений у вигляді
певного комплексу співвіднесених і взаємообумовлених компонентів певної
системи. Основними особливостями навчання у вищій школі є наступне:
 Засвоєння наукових знань і набуття практичного досвіду відбувається
під знаком професійної спрямованості, тобто у плані підготовки до діяльності в
галузі обраної професії.
 Вивчення науки та її розвитку. Студент опановує процесом
формування наукових знань і методами самої науки, знайомиться з її
проблемами, завданнями та способами їхнього вирішення.
 Поєднання наукового й навчального процесів. Самостійна навчальнопізнавальна діяльність студентів протікає разом з дослідницькою
роботою [2, 6].
Курс спортивної боротьби передбачає вивчення студентами теорії та
методики викладання, здобуття необхідних знань, умінь і навичок для
самостійної педагогічної діяльності в школі. Заняття з цього виду спорту
допомагають студентам гармонійно розвивати фізичні якості. Комплекси
спеціальних вправ зміцнюють м’язову силу, формують правильну поставу,
готують майбутніх спеціалістів до фізичних і психологічних навантажень у
майбутньому. Оволодіння початковими борцівськими прийомами сприяє
формуванню характеру, високих моральних якостей, активної життєвої позиції
та впевненості у власних силах [1, 4].
Структура занять обумовлюється багатьма факторами, до яких
належать цілі та завдання даного заняття, закономірні коливання
функціональної активності організму спортсмена в процесі м’язової діяльності,
величина навантаження заняття, особливості добору і поєднання
тренувальних вправ, режим роботи і відпочинку тощо.
Існуюча структура заняття, що складається із вступно-підготовчої,
основної і заключної частин, визначається закономірними змінами
функціонального стану організму спортсмена під час тренування.
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У вступно-підготовчій частині проводяться організаційні заходи і
безпосередня підготовка спортсмена до виконання програми основної частини
заняття. Чітко проведений початок заняття дисциплінує спортсменів, привчає
їх до улагоджених дій, концентрує увагу на наступній діяльності. При
правильному налаштуванні на виконання програми заняття виникає
передстартовий стан, тобто підвищується активність основних функціональних
систем організму, що сприяє швидшій підготовці його до наступної роботи [3].
Проведення в цій частині заняття розминки, тобто виконання комплексу
спеціально підібраних вправ, сприяє оптимальній підготовці спортсмена до
наступної роботи.
Розминку ділять на дві частини: загальну та спеціальну. Перша частина
сприяє активізації діяльності найважливіших функціональних систем – ЦНС,
рухового апарату, вегетативної нервової системи – і готує організм до основної
роботи. У цій частині розминки використовують різноманітні загальнопідготовчі вправи.
У другій частині розминки застосовують допоміжні і спеціальнопідготовчі вправи. Вона спрямована на створення оптимального стану тих
центральних і периферійних ланок рухового апарату спортсмена, які
визначають ефективність його діяльності в основній частині заняття, а також
на підсилення вегетативних функцій, що забезпечують цю діяльність [2, 4].
Тривалість розминки, добір вправ і їх співвідношення можуть
коливатися в значних межах і залежать від індивідуальних особливостей
спортсмена, характеру наступної роботи, зовнішнього оточення.
Розминка спортсмена складається в основному з вправ для загального
розвитку, а також спеціальних вправ борця, які сприяють швидкому
поновленню працездатності після підвищених навантажень.
До вправ для загального розвитку відносять: гімнастичні вправи (різні
рухи ногами, руками, тулубом, які виконують на місці і в русі, з предметами і
без них); вправи з інших видів спорту (важкої атлетики, акробатики, легкої
атлетики, веслування, спортивних ігор тощо). Розминку виконують у
підготовчій частині занять [6].
Та розминка лише тоді дає користь, коли вона не надмірна, не стомлює
організм, не забирає сили, необхідні для виконання основної роботи, а лише,
як кажуть атлети, зігріває.
Після розминки борець має пройнятися бадьорим настроєм, відчути
емоціональне піднесення – бажання тренуватися або виступати в змаганнях.
Розминка має також важливе профілактичне значення. Що краще ми
підготуємо свій м’язово-зв’язковий апарат, ―розігріємо‖ його, то краще,
досконаліше виконуються рухи, а це, у свою чергу, сприяє запобіганню травм –
розтягненню, розривам зв’язок, сухожиль тощо.
В основній частині заняття власне і вирішуються його основні завдання.
Робота, що виконується, може бути різноманітною і забезпечувати поліпшення
різних сторін загальної і спеціальної фізичної підготовленості. Тривалість
основної частини заняття залежить від характеру і методики вправ, що
використовуються, величини тренувального навантаження. Добір вправ, їх
кількість визначають спрямованість заняття і його навантаження.
У заключній частині заняття для приведення організму спортсмена до
стану, якомога ближчого до робочого, і створення умов, що сприяють
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інтенсивному перебігу відновних процесів, інтенсивність роботи поступово
знижують [1, 5].
Залежно від характеру поставлених завдань виділяють такі типи занять:
навчальні, тренувальні, навчально-тренувальні, відновні, модельні і
контрольні.
Навчальні заняття передбачають засвоєння борцями, нового матеріалу.
Він може бути пов’язаний з освоєнням різних елементів техніки виконання
фізичних вправ, розучуванням раціональних варіантів техніки і тактики в
органічному взаємозв’язку з рівнем розвитку сили, швидкісних якостей,
гнучкості, координації, витривалості.
Тренувальні заняття спрямовані на підвищення рівня фізичних якостей.
У цих заняттях багаторазово повторюють добре засвоєні вправи. Залежно від
змісту заняття можуть мати вибірковий або комплексний характер, а залежно
від обсягу та інтенсивності роботи – характеризуватися різними за величиною
навантаженнями [2].
Навчально-тренувальні заняття – це проміжний тип між власне
навчальними і тренувальними заняттями. На таких заняттях спортсмени
поєднують освоєння нового матеріалу з розвитком тих чи інших рухових
якостей. Навчально-тренувальні заняття використовуються переважно на
другому етапі багаторічної підготовки, а в річному циклі – у другій половині
першого і на початку другого етапу підготовчого періоду.
Рекомендується відрізняти такі форми організації занять: індивідуальну,
групову, фронтальну, вільну.
При індивідуальній формі занять спортсмени отримують завдання і
виконують його самостійно. Серед переваг цієї форми занять слід відзначити
оптимальні умови для індивідуального дозування і коригування навантаження,
виховання самостійності і творчості при вирішенні поставлених завдань,
наполегливості і впевненості у своїх силах, можливості проводити заняття в
умовах дефіциту часу і залежно від обставин. До недоліків індивідуальної
форми занять належить відсутність змагальних умов, а також допомоги і
стимулюючого впливу інших спортсменів [3,6].
При груповій формі занять є добрі умови для створення мікроклімату
змагань на заняттях, взаємодопомоги при виконанні окремих вправ. Однак ця
форма ускладнює контроль за якістю виконання завдань та індивідуальний
підхід до тих, хто займається.
При фронтальній формі група спортсменів одночасно виконує одні і ті ж
вправи. Особливо часто цю форму застосовують при вирішенні локальних
завдань у межах одного заняття, зокрема при проведенні розминки. При такій
організації занять тренер має хороші умови для загального керівництва групою
і застосування наочних методів. Але одночасно зменшується можливість
індивідуального підходу до спортсменів, обмежується їх самостійність.
Вільну форму занять можуть використовувати спортсмени високого
класу, які мають великий стаж занять, необхідні спеціальні знання і
досвід [2-6].
Висновки. Під час виконання фізичних вправ змінюється
функціональний стан усіх органів та систем і насамперед центральної
нервової системи. У її найвищому відділі – корі головного мозку – відбуваються
зміни у взаємовідношеннях між процесами збудження і гальмування в бік
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переважання першого. Поступово досягається необхідний ступінь збудженості.
Підвищена збудженість кори головного мозку є сприятливим моментом для
встановлення умовно-рефлекторних зв’язків.
На сьогоднішній день навчальні програми зі спортивної боротьби у
вищих навчальних закладах побудовані без врахування особливостей кожного
студента. Навчально-виховний процес зі спортивної боротьби потребує нових
підходів до організації фізичного виховання студентів. Він повинен містити
принцип індивідуалізації, визначення мети й міри фізичних навантажень, тому
дана тема залишає безліч нерозкритих питань і особливостей і підлягає більш
детальному та досконалому дослідженні.
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